
Θυμάστε τη συνέν-
τευξη του προηγού-

μενου τεύχους, όπου ο
Γιώργος, ως «ωφελούμε-
νος» εργαζόμενος, μας περιέ-
γραφε τη λειτουργία της δομής
Αντιμετώπισης της φτώχειας στο δήμο
Αθηναίων; Μιας δομής χωρισμένης σε
τρία κομμάτια όπου συμμετέχουν οι
ΜΚΟ, ΧΕΝ, ΙΑΣΙΣ και Νόστος. Εκεί μας
περιέγραφε ότι: το πρώτο κομμάτι είναι
το γραφείο διαμεσολάβησης που το δια-
χειρίζεται η ΧΕΝ και δέχεται τις αιτήσεις
όσων θέλουν να ενταχθούν στο πρό-
γραμμα, το δεύτερο είναι το Κέντρο
Ημέρας που έχει αναλάβει η ΙΑΣΙΣ. Το
Κέντρο Ημέρας είναι ένας χώρος που
μπορεί να πάει κυρίως κάποιος άστεγος
να ικανοποιήσει βασικές του ανάγκες,
όπως να κάνει μπάνιο ή να πλύνει τα
ρούχα του. Το τρίτο κομμάτι που διαχει-
ρίζεται ο Νόστος είναι ο ξενώνας χωρη-
τικότητας 25 ατόμων και η κουζίνα που
έχει αναλάβει να διανέμει 1000 μερίδες
φαγητό την ημέρα. Επίσης, o Νόστος
έχει την οργάνωση και το κύριο κομμάτι
της διαχείρισης του έργου, παίρνοντας
800.000 ευρώ για την υλοποίησή
του με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
Ε, λοιπόν η ιστορία έχει συ-
νέχεια, η οποία είναι άκρως
ενδιαφέρουσα.

Καταρχάς, στο γραφείο
διαμεσολάβησης, από τα
δέκα άτομα είχαν μείνει μόνο
δύο. Στις αρχές Ιουνίου είχαν
παραιτηθεί μαζικά οχτώ εργαζόμε-
νες αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο επι-
λογής των «ωφελούμενων». Ενώ υπήρχαν
πολλές αιτήσεις που πληρούσαν τα κριτή-
ρια, επιλέγονταν άτομα όχι με βάση αυτά
τα κριτήρια, αλλά σύμφωνα με τις προσω-
πικές επιλογές των υπευθύνων. Με αυτόν

τον τρόπο, αποκλείονταν
από τον ξενώνα κυρίως

μετανάστες, μονογονεϊκές
οικογένειες, ηλικιωμένοι,

ακόμα και γυναίκες με τη δι-
καιολογία ότι οι άντρες είναι περισσό-

τεροι και θα υπάρχει πρόβλημα αν έρθουν
δύο-τρεις γυναίκες ανάμεσά τους. 

Στον ξενώνα είχε παραιτηθεί μια κοινω-
νική λειτουργός, μια ψυχολόγος και μια
υπάλληλος γραφείου με αποτέλεσμα οι
ανάγκες να καλύπτονται, όχι φυσικά με
νέες προσλήψεις, αλλά με το υπάρχον
προσωπικό που έκανε όλες τις δουλειές
ανεξαρτήτως ειδικότητας, ώστε να «βγει»
η μέρα. Τέλος, στην κουζίνα του συσσι-
τίου και οι τέσσερις μάγειρες είχαν προ
πολλού παραιτηθεί και στην ουσία το φα-
γητό ετοιμαζόταν από τους βοηθούς κου-
ζίνας και τους υπαλλήλους καθαριότητας,
οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία στην
παραγωγή πολλών μερίδων φαγητού, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα
των γευμάτων.

Έτσι κυλούσε το πρόγραμμα, με μειωμένο
προσωπικό, ελλείψεις σε βασικές ειδικό-

τητες και φυσικά με μεγάλες καθυ-
στερήσεις στη μισθοδοσία.

Φτάνοντας στα τέλη Ιουλίου,
ενημερώθηκαν οι δεκα-
πέντε εργαζόμενοι της
δομής του συσσιτίου, ότι
έπειτα από απόφαση του

υπουργείου, θα γίνει δια-
κοπή της χρηματοδότησής

του για «σπουδαίο λόγο» (έτσι
αναγραφόταν στην αναγγελία λήξης

της σύμβασης). Ποιος ήταν αυτός ο
«σπουδαίος λόγος»; Πολύ απλά δεν είχε
πιαστεί ο στόχος των 1000 μερίδων ανά
ημέρα, αφού μόλις και μετά βίας δίνον-
ταν 150. Φυσικά, η ΜΚΟ δικαιολογήθηκε

στους εργαζόμενους λέγοντας πως λο-
γικό ήταν να γίνει αυτό μιας και δεν
υπήρχαν τόσοι άποροι και άστεγοι τελικά
που να έχουν ανάγκη από φαγητό! Υπο-
στήριξε ότι είχαν βάλει μαζί με το
υπουργείο υψηλούς στόχους και αναπό-
φευκτο ήταν να μην συνεχιστεί η χρημα-
τοδότηση. Σαν καλό λαγωνικό όμως, ο
Νόστος μυρίστηκε ποιοι έχουν ανάγκη
από φαγητό.

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΦΑΠΕΣ, 
Η ΕΛΠΊΔΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΞΑΝΑ!

Στη συνέχεια της ιστορίας μας, οι εργα-
ζόμενοι ενημερώθηκαν από την ΜΚΟ ότι
είχε ήδη καταθέσει φάκελο για ένα και-
νούριο πρόγραμμα, ο οποίος έγινε δεκτός
και αφορούσε τη σίτιση των μεταναστών
στον Ελαιώνα. Τους διαβεβαίωσαν πως
θα είναι οι πρώτοι που θα προσληφθούν,
εάν θέλουν, στη νέα δομή με μεγαλύτερο
μισθό και 4μηνη σύμβαση μέχρι τέλη Δε-
κέμβρη. Επικρατούσε κλίμα αισιοδοξίας,
ότι το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ καλό
αφού δεν χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ,
οι μισθοί θα είναι στην ώρα τους και φυ-
σικά αν όλα πάνε καλά, θα μπορέσουν να
τους κάνουν και συμβάσεις αορίστου χρό-
νου! Η πλειοψηφία των εργαζομένων,
μετά το σοκ της απόλυσης, δέχτηκε ως
θείο δώρο τη συνέχιση στο νέο πρό-
γραμμα. Εκτός από τρία άτομα που μάλ-
λον δεν πίστεψαν λέξη από όσα τους
έλεγαν για καλύτερες εργασιακές συνθή-
κες και δεν ήθελαν να συνεχίσουν να
δουλεύουν απλήρωτοι, με ελλείψεις προ-
σωπικού σε ένα στρατόπεδο συγκέντρω-
σης παρέα με τους μπάτσους.

Εννοείται πως δεν υπήρξε καμία στενα-
χώρια για τους έστω 150 ανθρώπους που
σιτίζονταν μέχρι τότε. Η φιλανθρωπία
τους καθορίζεται αποκλειστικά από τις
ροές χρημάτων, είτε αυτές λέγονται ΕΣΠΑ
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είτε Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Μετανά-
στευση είτε οτιδήποτε άλλο. Πάντως,
όποιος ψάξει, δεν θα βρει κανένα δημο-
σίευμα για τη διακοπή του συσσιτίου. Αν-
τίθετα, στην αρχή όλες οι εφημερίδες,
από τις καθεστωτικές έως τις αριστερές
της φιλανθρωπίας, φιλοξένησαν δημοσι-
εύματα προκειμένου να διαφημίσουν το
μεγάλο έργο που θα επιτελούσε ο μεγι-
στάνας της προσφοράς, Νόστος.

ΚΕΝΤΡΟ «ΑΝΟΙΧΤΟ» 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στη Διαύγεια εύκολα βρίσκει κανείς ότι
με το νέο πρόγραμμα η ΜΚΟ Νόστος θα
εισπράξει 570.000 ευρώ για τέσσερις
μόλις μήνες, για να φτιάχνει στους με-
τανάστες πρωινό και βραδινό. Το Πολε-
μικό Ναυτικό προσφέρει το μεση-
μεριανό, η ΕΛ.ΑΣ. φυλάσσει το χώρο, η
Υπηρεσία Ασύλου ενημερώνει για τις
σχετικές διαδικασίες, ο Ερυθρός Σταυ-
ρός διανέμει τα γεύματα, το ΚΕΕΛΠΝΟ
έχει μόνιμη παρουσία, η Ύπατη Αρμο-
στεία του ΟΗΕ είναι αρμόδια για τη νο-
μική ενημέρωση, η ΜΚΟ Ίασις για τις
κοινωνικές υπηρεσίες, η ΜΚΟ Praxis
στέλνει εθελοντές να σερβίρουν το
πρωινό και τα τρόφιμα δίνονται από χο-
ρηγίες.1

Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει φτιαχτεί ένα
κέντρο «ανοιχτό» σε πολλούς και διά-
φορους, όπως ακριβώς ήθελαν αριστε-
ροί υπουργοί και οργανώσεις, για να
μπορούν όλοι να πάρουν το κομμάτι
τους από τη λαχταριστή και αχνιστή πίτα
που λέγεται διαχείριση μεταναστών. Και
προσοχή! Όπως ο κρατικός λόγος απαι-
τεί, τους αποκαλούν πρόσφυγες διότι
έρχονται από εμπόλεμες ζώνες, λες και
οι υπόλοιποι έρχονται από χώρες όπου
δεν υπάρχει χάος και βία! Αυτούς το ελ-
ληνικό κράτος τούς βαφτίζει «λαθρομε-
τανάστες», τους υποδέχεται και τους
τακτοποιεί «καταλλήλως» στα χωράφια
της επαρχίας και στις χειρότερες δου-
λειές της πόλης με σχέδιο, αυτό της πα-
ρανομοποίησής τους, εδώ και δεκαετίες. 

Κι αφού η E.E. δίνει λεφτά για την υπο-
δοχή, την καταγραφή και τη διασπορά
τους στην ευρωπαϊκή ήπειρο γιατί να
πάει χαμένη η ευκαιρία; Εξάλλου αυτό
ζητούσε τόσο καιρό και το ελληνικό κρά-
τος διά στόματος αριστερής κυβέρνη-
σης. Περισσότερο χρήμα για να

μπορέσει η «αριστερά» να προωθήσει τα
δικά της κομμάτια που σε μεγάλο βαθμό
είναι οι ΜΚΟ και να τους μοιράσει το
ζεστό χρήμα από το νέο Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης, το
οποίο μαθαίνουμε ότι αποτελεί
τη συνένωση του Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων
Χωρών, του Ταμείου Προ-
σφύγων και του Ταμείου
Επιστροφής με συνολικό
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό
32.308.677 ευρώ για τα έτη
2014 έως 2020. Είναι πολλά
τα λεφτά κι όποιος προλάβει! Αγ-
καλιά με τους μπάτσους λοιπόν οι αρι-
στεροί φιλάνθρωποι στη διαχείριση των
μεταναστών. Βέβαια από καιρό είναι στο
παιχνίδι και περιμένουν με μεγάλη
όρεξη να συνεχίσουν να ασχολούνται με
το συγκεκριμένο «πρόβλημα». Ας μη μι-
λήσουμε και για τους κάθε λογής επιχει-
ρηματίες και μη που κάνουν χρυσές
δουλειές· ξενοδόχοι, εστιάτορες, ταξι-
διωτικοί πράκτορες, ταξιτζήδες, ιδιο-
κτήτες λεωφορείων, μαγαζάτορες έως
απλοί πολίτες που διακατέχονται από το
«αθάνατο ελληνικό δαιμόνιο» και βγά-
ζουν το κατιτίς τους από την όλη κατά-
σταση.2

ΣΤΟ ΙΔΙΟ «ΕΡΓΟ» ΘΕΑΤΕΣ!

Οπότε για να κλείσουμε, καταλαβαίνετε
ότι αυτός ο «κάποιος» του τίτλου μόνο
τυχαίος δεν είναι. Είναι μια ΜΚΟ με εμ-
πειρία και τεχνογνωσία πάνω στη διαχεί-
ριση όχι μόνο των μεταναστών, αλλά και
του εργατικού της δυναμικού εδώ και
σχεδόν δύο δεκαετίες. Πώς λένε οι αγγε-

λίες: «Ζητείται προσωπικό με μακρό-
χρονη εμπειρία στο τάδε αντικείμενο»; Η
ΜΚΟ Νόστος τα έχει όλα και συμφέρει!

Όσο για τους εργαζόμενούς της, ήδη
απλήρωτοι από το προηγούμενο

πρόγραμμα, συνεχίζουν φυ-
σικά και σε αυτό να μην
πληρώνονται. Τώρα βέβαια
οι αντιδράσεις εκ μέρους
τους είναι μηδαμινές.
Είναι ευχαριστημένοι του-

λάχιστον που τους κολλάνε
τα ένσημα! Ποιος να τολμή-

σει να εναντιωθεί στον εργοδότη
που του πρόσφερε απλόχερα δουλειά

μετά τον ξαφνικό θάνατο του προηγού-
μενου προγράμματος; Μια χαρά δουλεύει
η εκπαίδευσή τους, ώστε να υποτιμηθεί
κι άλλο η εργατική τους δύναμη. Συνεχί-
ζουν να τρώνε σφαλιάρες, συνεχίζουν να
μην βλέπουν τον εαυτό τους ως μέρος
μιας εργατικής τάξης και δε λογαριάζουν
την όποια άρνηση ως τρόπο να σταθούν
όρθιοι έστω και λίγο στον ταξικό αντα-
γωνισμό που τους έχει πετάξει στον
γκρεμό.

1. «Κέντρο Ανοιχτής Φιλοξενίας Προσφύγων
Ελαιώνα: Η δύναμη του καλού», Αυγή,
13/09/2015.
2. «Χρυσές μπίζνες με τους μετανάστες»,
Έθνος, 23/08/2015.
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Ποιος 
ναεναντιωθεί 

στον εργοδότη που
του πρόσφερε 

απλόχερα 
δουλειά

«Τι θα κάνω με όλους αυτούς; Θα πεινάνε κιόλας και σε λίγο θα αρχίσουν τις φασαρίες» σκέ-
φτεται ο μπάτσος. Ευτυχώς, η «αριστερή» κυβέρνηση θα του στείλει παρεούλα, τις ΜΚΟ. Να μην
τρώνε μόνο ξύλο, να φάνε κι ένα πιάτο φαΐ.


